รายงานการวิเคราะห์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
พฤศจิกายน ๒๕๖๓

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-----------------------------------------------------------------------------

คํานํา
การประเมิ น คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดํ าเนิน งานขององค์ การบริห ารส่ วน
ตําบลบ้านเพชร (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ มุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร
และนําข้อ มูลผลการประเมิน ไปช่วยในการพั ฒ นาและยกระดับคุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือ
ในการป้องกันการทุจริตของประเทศได้อีกทางหนึ่ง
รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่งใสในการดํ าเนิ น งานขององค์ ก าร
บ ริ ห ารส่ วน ตํ าบ ลบ้ าน เพ ช ร (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ป ระ จํ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การ
ปฏิบัติหน้าที่ (๒) การใช้งบประมาณ (๓) การใช้อํานาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) การ
แก้ไขปัญหาการทุจริต (๖) คุณภาพการดําเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) การปรับปรุง
ระบบการทํางาน (๙) การเปิดเผยข้อมูล และ (๑๐) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับรับการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data)
ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมิน
ครั้งนี้ จ ะช่ ว ยสนั บ สนุ น ส่ งเสริม และยกระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร่งใส ในการดํ าเนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานภาครัฐ
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสําคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการ
ทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการ
ยกระดั บ ค่ าดั ช นี ก ารรับ รู้ก ารทุ จริ ต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทยให้ มี
อันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร
พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล
สํ า นั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ งชาติ (สํ า นั ก งาน
ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกใน
การสร้างความตระหนัก ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า
“การประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิน งานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA)” ปั จ จุ บั น การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกําหนดเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็น “มาตรการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดําเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่
เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานใน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม
๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านเพชร อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเพชร อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๑.๒๓ คะแนน
ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานระดับ C
เมื่ อ พิ จ าณาตามตั ว ชี้ วั ด พบว่ า ตั ว ชี้ วั ด การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ได้ ค ะแนนเท่ า กั บ ร้ อ ยละ
๘๘.๗๕ รองลงมาคือ ตัวชี้วัดคุณภาพการดําเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๔ ตัวชี้วัดการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๓.๓๓ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่าร้อย
ละ ๘๑.๙๙ ตัวชี้วัดการใช้อํานาจได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๑.๑๗ ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทํางาน ได้
คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๙.๕๙ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๗.๗๗ ตัวชี้วัด
การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ ๗๔.๔๒ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ ๗๓.๘๔ และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๓๗.๕๐
สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ ๘๘.๗๕ คือ ตัวชี้วัดที่ ๑
การปฏิบัติหน้าที่ ส่วนจุดที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ําสุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการ
ทุจริต ได้เท่ากับร้อยละ ๓๗.๕๐
๓. การวิเคราะห์ข้อมูล
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจําแนกตามดัชนีของกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ
ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้
๓.๑ จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๘๕) จํานวน ๑ ตัวชี้วัด คือ
(๑) ตั วชี้ วัด ที่ ๑ การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ โดยรวมได้ ค ะแนนเท่ ากั บ ร้อ ยละ ๘๘.๗๕ เป็ น
คะแนนจากประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ใน ๖ ประเด็น คือ (๑.๑)
การปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ ได้แก่ เป็นไปตามขั้นตอนที่กําหนด เป็นไปตามระยะเวลา

ที่ กํ า หนด (๑.๒) ปฏิ บั ติ ง านหรื อ ให้ บ ริ ก าร แก่ ผู้ ม าติ ด ต่ อ ทั่ ว ๆ ไป กั บ ผู้ ม าติ ด ต่ อ ที่ รู้ จั ก ได้ แ ก่
ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน
มากน้อยเพียงใด (๑.๓) พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ได้แก่ มุ่งผลสําเร็จของงาน ให้ความสําคัญกับงาน
มากกว่าธุระส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง (๑.๔) การเรียกรับเพื่อแลก
กับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญ าต หรือให้บริการ ได้แก่ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจ
คํานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น (๑.๕) นอกเหนือจากการรับจาก
ญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม
หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว มีการรับ ได้แก่ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจ
คํานวณเป็ น เงิน ได้ เช่ น การลดราคา การรับ ความบั น เทิ ง เป็ น ต้ น และ (๑.๖) มี ก ารให้ เพื่ อ สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต ได้แก่ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจ
คํานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น
๓.๒ จุดที่ต้องพัฒนา(ตัวที่วัดที่ได้คะแนนต่ํากว่าร้อยละ 85) จํานวน ๙ ตัวชี้วัด คือ
(๑) ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดําเนินงาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๔ เป็น
คะแนนจากประเมินการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ ใน ๕ ประเด็น คือ (๑.๑) การปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ได้แก่ เป็นไปตามขั้นตอนที่กําหนด เป็นไปตามระยะเวลาที่
กําหนด (๑.๒) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน/ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน
ติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด (๑.๓)
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ/ให้บริการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มาก
น้อยเพียงใด (๑.๔) เจ้าหน้าที่ร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่ง เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต
หรือให้บริการ ได้แก่ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคํานวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับ
ความบันเทิง เป็นต้น (๑.๕) หน่วยงานคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ได้แก่
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก
มากน้อยเพียงใด
(๒) ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๓.๓๓
เป็นคะแนนจากประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ใน ๖ ประเด็น คือ
(๒.๑) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ได้แก่ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสําคัญ กับ
การต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด (๒.๒) ปัญหาการทุจริต ได้แก่ ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน
ของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด (๒.๓) หน่วยงาน ได้แก่ ทบทวนนโยบายหรือมาตรการ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ จัดทําแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงาน (๒.๔) หน่วยงาน ได้แก่ เผ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต ลงโทษทางวินัย
เมื่ อ มี ก ารทุ จ ริ ต (๒.๕) หน่ วยงาน ได้ แ ก่ หน่ ว ยงานของท่ าน มี ก ารนํ า ผลการตรวจสอบของฝ่ า ย
ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
มากน้อยเพียงใด (๒.๖) แนวโน้มการทุจริต ได้แก่ สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก

สามารถติ ด ตามผลการร้ อ งเรี ย นได้ มั่ น ใจว่ าจะมี ก ารดํ าเนิ น การอย่ างตรงไปตรงมา มั่ น ใจว่ าจะ
ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง
(๓) ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๑.๙๙
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบั ติ ใน ๕ ประเด็น คือ (๓.๑) การเผยแพร่ข้อมูล ได้แก่
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย (๓.๒) การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูล ได้แก่ หน่วยงานที่
ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด
(๓.๓) ช่องทางรับฟังคําติชมหรือความคิดเห็น ได้แก่ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคําติชม
หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ (๓.๔) การชี้แจงและตอบคําถาม
ได้แก่ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคําถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด (๓.๕) ช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริต ได้แก่ หน่วยงานที่
ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
(๔) ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อํานาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๑.๑๗ เป็นคะแนน
จากประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ใน ๖ ประเด็น คือ (๔.๑) การรับ
มอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม
มากน้อยเพียงใด (๔.๒) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด (๔.๓) การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึ ก อบรม การศึ ก ษาดู ง าน หรื อ การให้ ทุ น การศึ ก ษา อย่ า งเป็ น ธรรม มากน้ อ ยเพี ย งใด (๔.๔)
ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทําธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทํา
ธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด (๔.๕) ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ได้แก่ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อย
เพียงใด (๔.๖) การบริหารงานบุคคล ได้แก่ ถูกแทรกแซงจากผู้มีอํานาจ มีการซื้อขายตําแหน่ง เอื้อ
ประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
(๕) ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทํางาน โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๙.๕๙
เป็ น คะแนนจากประเมิ น การประเมิ น การรับ รู้ ข องผู้ รับ บริ ก ารที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ ใน ๕ ประเด็น คือ (๕.๑) การปรับปรุง
คุณ ภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุง
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด (๕.๒) การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน
การดําเนินงาน ได้แก่ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน/การ
ให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด (๕.๓) การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน/การให้บริการ ได้แก่
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ (๕.๔) การส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การให้บริการ ได้แก่
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด (๕.๕) การ

ปรับปรุงการดําเนินงาน/การให้บริการ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดําเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด
(๖) ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๗.๗๗ เป็น
คะแนนจากประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ใน ๖ ประเด็น คือ (๖.๑)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ได้แก่ ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ของ
หน่ ว ยงานของท่ า น มากน้ อ ยเพี ย งใด (๖.๒) การใช้ จ่ า ยงบประมาณ ได้ แ ก่ คุ้ ม ค่ า ไม่ บิ ด เบื อ น
วัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (๖.๓) การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ
พวกพ้อง ได้แก่ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มาก
น้อยเพียงใด (๖.๔) การเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ ได้แก่ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน
ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทํางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด (๖.๕) การ
จัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ได้แก่ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เอื้อประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง (๖.๖) การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่ สอบถาม ทักท้วง
ร้องเรียน
(๗) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิ ดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ร้อยละ ๗๔.๔๒ เป็ น
คะแนนจากประเมินการเปิ ดเผยข้อมูลพื้น ฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบน
เว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้อง
ปรามการทุ จ ริ ต โดยมี ม าตรการที่ เป็ น รู ป ธรรม ใน ๑๑ ประเด็ น คื อ (๗.๑) ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน ได้ แ ก่
โครงสร้าง ข้อมูลผู้บริหาร อํานาจหน้าที่ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (๗.๒) ข่าวประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของหน่วยงาน (๗.๓)
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล ได้แก่ Q&A Social Network (๗.๔) แผนการดําเนินงาน ได้แก่ แผนดําเนินงาน
ประจําปี รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปี (๗.๕) การปฏิบัติงาน ได้แก่ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (๗.๖) การให้บริการ ได้แก่
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการ
ให้บริการ E-Service (๗.๗) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจําปี รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณประจําปี (๗.๘) การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ได้แก่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี (๗.๙) การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตาม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานผล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี (๗.๑๐) การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ได้แก่
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจําปี (๗.๑๑) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ได้แก่ ช่องทางการรับ
ฟังความคิดเห็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(๘) ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๓.๘๔
เป็นคะแนนจากประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณ

และทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ใน ๖ ประเด็ น คือ (๘.๑) การเอาทรัพ ย์สิน ของราชการ ไปเป็น ของส่วนตัว ได้แ ก่
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนําไปให้กลุ่ม
หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด ๖ (๘.๒) การยืมทรัพย์สินของราชการ ได้แก่ ขั้นตอนการขออนุญาต
เพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด
(๘.๓) การขอยืมทรัพย์สินของราชการ ได้แก่ ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด (๘.๔) การนําทรัพย์สิน
ของราชการไปใช้ ได้แก่ บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนําทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้
ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด (๘.๕) แนวปฏิบัติของหน่วยงาน
ได้แก่ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด (๘.๖) การกํากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้แก่ หน่วยงานของท่าน มี
การกํากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนําไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
(๙) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกัน การทุ จริต โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๓๗.๕๐
เป็นคะแนนจากประเมินการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบน
เว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้อง
ปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม ใน ๕ ประเด็น คือ (๙.๑) เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร
ได้แก่ เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (๙.๒) การประเมินความเสี่ยงเพื่อการ
ป้องกันการทุจริต ได้แก่ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี การดําเนินการเพื่อจัดการความ
เสี่ยงการทุจริต (๙.๓) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (๙.๔)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ได้แก่ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปี รายงานการกํากับ
ติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการดําเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจําปี (๙.๕) มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ได้แก่
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
๔. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
๔.๑ ผลการประเมินตามแบบสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal)
ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๐.๙๗ อยู่ในระดับ B บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดําเนินงานที่
เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่น
และแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างมีประสิทธิผล อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเป็นประเด็นการพัฒนาสําหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นที่ควรพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติงาน การให้บริการแก่ การปฏิบัติงาน ให้บริการแก่ผู้มา
ผู้มาติดต่อราชการที่เป็นไปตาม ติ ด ต่ อ ราชการทุ ก คนอย่ างเท่ า
ขั้นตอน ระยะเวลาที่กําหนด
เทียมกัน

ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ (๑) การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้
จ่ า ยงบประมาณประจํ า ปี ข อง
หน่วยงาน
(๒) การใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นที่ควรพัฒนา
(๑ ) ส ร้ า งก ารรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ
แผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ
ประจําปี ให้ กั บ บุ ค ลากรภายใน
หน่วยงาน
(๒ ) เปิ ด โอ ก าส ให้ บุ ค ล าก ร
ภายในหน่ ว ยงานมี ส่ ว นร่ ว มใน
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก าร ใช้ จ่ า ย
งบประมาณ
(๓) มี ช่ อ งทางเพื่ อ ให้ บุ ค ลากร
ภายในหน่ ว ยงานสามารถแจ้ ง
เบาะแสที่สงสัย โดยมีมาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน

๔.๒ ผลการประเมิ น ตามแบบสํ า รวจความคิ ด เห็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก
(External) ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๑.๘๖ อยู่ในระดับ B บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมี
ความเชื่อมั่นในคุณภาพการดําเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่
กําหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมาไม่นําผลประโยชน์ของพวก
พ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และ
ผลประโยชน์ อื่ น ๆ ที่ อ าจคํ า นวณเป็ น เงิน ได้ อย่ างไรก็ ดี สิ่ งที่ ค วรเป็ น ประเด็ น การพั ฒ นาสํ าหรั บ
หน่วยงานมีรายละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นที่ควรพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพ การ (๑ ) การเผยแพ ร่ ข้ อ มู ล ของ (๑) มี ก ารเผยแพร่ ผ ลงานหรื อ
สื่อสาร
หน่วยงาน
ข้ อ มู ล ที่ สาธารณ ชน ควรรั บ
(๒) การเผยแพร่ ผ ลงานของ ทราบอย่างชัดเจน
หน่วยงาน
(๒) การเผยแพร่ข้อ มูล ที่ เข้าถึ ง
ได้ ง่ า ย ไม่ ซั บ ซ้ อ น แ ล ะ มี
ช่องทางหลากหลาย
(๓ ) ส ร้ า งก ารรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ
ช่องทางให้ผู้มาติดต่ อ สามารถ
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เห็ น ติ ช ม
ร้ อ งเรี ย น ข อ งเจ้ าห น้ าที่ ใน
หน่วยงาน

ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบ (๑) การปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน
การทางาน
การดําเนินงาน การให้บริการ
(๒ ) ก ารเปิ ด โอ ก าส ให้ ผู้ รั บ
บ ริ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า ร
ปรับ ปรุงพั ฒ นาการดําเนิ น งาน
การให้บริการ

ประเด็นที่ควรพัฒนา
เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้
มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เข้ า มามี ส่ ว น
ร่ ว ม ใน ก า ร ป รั บ ป รุ ง ก า ร
ดํ า เนิ น งาน การบริ ก ารให้ เกิ ด
ความโปร่ ง ใส มี วิ ธี ก ารและ
ขั้นตอนการทางานให้ดีขึ้น

๘.๓ ผลการประเมิ น ตามแบบตรวจการเปิ ด เผยข้ อ มู ลสาธารณะ (OIT) ได้ค ะแนน
เท่ากับร้อยละ ๕๐.๙๖ อยู่ในระดับ E เห็นได้ว่า หน่วยงานมีการวางระบบเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบยังไม่เป็นปัจจุบัน ในด้านการป้องกันการทุจริต ผู้บริหารควรแสดง
เจตจํานงหรือคํามั่นสัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล มีการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจําปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ พร้อมให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง มีรายละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัด
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นที่ควรพัฒนา
ตัวชี้ วัดที่ ๑๐ การป้ องกัน การ (๑) การการดํ า เนิ น การเพื่ อ (๑) สร้ า งมาตรการเผยแพ ร่
ทุจริต
ป้องกันการทุจริต
ข้อมูลต่อสาธารณะ
(๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกัน (๒) สร้างมาตรการให้ผู้มีส่วนได้
การทุจริต
เสียมีส่วนร่วม
(๓) สร้างมาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(๔) สร้างมาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
(๕) สร้างมาตรการการป้ อ งกั น
การรับสินบน

๕. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ําสุด คือตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการ
ทุจริต ซึ่งได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๓๗.๕๐ ซึ่งประเมินจากการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน มี
รายละเอียด ดังนี้
ตัวชี้วัด
หัวข้อการประเมิน
ค่าเฉลี่ยคะแนน
ตัวชี้ วัดที่ ๑๐ การป้ องกัน การ (๑) เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร
๑๐๐.๐๐
ทุจริต
(๒) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
๐.๐๐
(๓) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี
๑๐๐.๐๐
(๔) การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ
๑๐๐.๐๐
ทุจริต
(๕) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
๐.๐๐
(๖) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปี
๑๐๐.๐๐
(๗) รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการ
๑๐๐.๐๐
ป้องกันการทุจริตประจําปี รอบ ๖ เดือน
(๘) รายงานผลการดํ า เนิ น การป้ อ งกั น การ
๑๐๐.๐๐
ทุจริตประจําปี
(๙) มาตรการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและความ
๐.๐๐
โปร่งใสภายในหน่วยงาน
(๑๐) การดํ าเนิ น การตามมาตรการส่ งเสริ ม
๐.๐๐
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ
หน่วยงานควรให้ความสําคัญมากขึ้นในเรื่องการดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต โดยหน่วยงานควร
เปิ ด เผยการดํ า เนิ น การต่ างๆของหน่ ว ยงานให้ ส าธารชนได้ รั บ ทราบใน ๒ ประเด็ น คื อ (๑) การ
ดําเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต เพื่อแสดงถึงความ
พยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้

6. การนําผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2563 ไปดําเนินการปรับปรุง
และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การใช้จ่ายงบประมาณ มีค่าต่ําสุด เท่ากับ 77.77 ซึ่งหน่วยงานต้องมีแผนหรือมาตรการการใช้งบประมาณ จัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน
ตลอดจนการจัดทํารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ําเสมอ
ตารางผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน
จากการประเมิน
1.จัดทําแผนใช้จ่าย
งบประมาณและแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างมีคุณภาพ
2.จัดทํารายงานการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปีและ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
อย่างชัดเจน

แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
1.จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
พ.ศ. 2564
2.รายงานการกํากับติดตามและการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
3.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
2563
4.จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ
ประจําปี พ.ศ. 2564
5.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซ้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
6.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน ประจําปี พ.ศ. 2564
7.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
ประจําปี พ.ศ. 2563

มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

1.มาตรการสร้างการรับรู้ภายใน
1.กองคลัง
- ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนําข้อมูล
ไปถ่ายทอดให้พนักแต่ละส่วนรับทราบเพื่อ
สร้างความเข้าใจในการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างถูกต้อง
2.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- ลงข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ของ อบต.บ้าน
เพชร ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน
- ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ผู้นํา
ชุมชน เช่น กํานันตําบล ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่อไป

การกํากับติดตาม
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล
ณ สิ้นปีงบประมาณ
ดําเนินการแล้ว
ยังไม่ดําเนินการ
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2. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัด ด้านการปรับปรุงระบบการทํางาน มีค่าต่ําสุด เท่ากับ 79.59 ซึ่งหน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น การ
ให้บริการ ณ จุดเดียว (one stop service) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT รวมถึงจะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตารางผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน
จากการประเมิน
1.จัดทํามาตรการลดขั้นตอน
ในการให้บริการ
2.ควรมีช่องทางให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
การปฏิบัติงาน

แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

มาตรการ

1.จัดทํามาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ
1.มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียน
2.เพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
การทุจริต
เสนอแนะการปฏิบตั ิงาน ในความเป็นจริง อบต. 2.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ฯ มี เว็บไซต์, เฟชบุ๊ก, ไลน์ เพื่อเป็นช่องทางให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการ
ปฏิบัติงาน การเผยแพร่ข้อมูลนานแล้ว แต่
ประชาชน อาจเข้าไม่ถึง และไม่ทราบชื่อ
เว็บไซต์, เฟชบุ๊ก, ไลน์ ทั้งนี้ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 อบต.ฯ จําดําเนินการปรับปรุง และ
เผยแพร่ช่องทางให้ประชาชนได้มสี ่วนร่วมในการ
เสนอแนะการปฏิบตั ิงาน ข้อมูล ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบโดย
1.ส่งหนังสือถึงผู้นําชุมชน ให้เผยแพร่ชื่อ
เว็บไซต์, เฟชบุ๊ก, ไลน์ และเชิญชวนประชาชน
ให้เข้าชม เว็บไซต์ เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ
เฟชบุ๊ก, ไลน์ ของ อบต.
2.ปรับปรุงเว็บไซต์ ให้เป็นปัจจุบัน

ผู้รับผิดชอบ
1.สํานักปลัด
2.กองคลัง
3.กองช่าง
4.กองสวัสดิการสังคม

การกํากับติดตาม
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล
ณ สิ้นปีงบประมาณ
ดําเนินการแล้ว
ยังไม่ดําเนินการ
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3. ด้าน OIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัด ด้านการป้องกันการทุจริต มีค่าต่ําสุด เท่ากับ 37.50 ซึ่งในด้านการป้องกันการทุจริต ผู้บริหารควรแสดงเจตจํานงหรือคํามั่น
สัญญาว่า จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขการทุจริตประจําปีให้ชัดเจน และเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ พร้อมทั้งจัดทํามาตรการภายในต่างๆเพื่อป้องกันการทุจริต รวมถึงการให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น การเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
ตารางผลการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (OIT) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน
จากการประเมิน

การกํากับติดตาม
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล
ณ สิ้นปีงบประมาณ
ดําเนินการแล้ว
ยังไม่ดําเนินการ

แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

1.ผู้บริหารควรแสดงเจตจํานง
หรือคํามั่นสัญญาว่า จะ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตโปร่งใส และเป็นไปตาม
หลักธรรมมาภิบาล

1.อบต.ฯ ได้มีการแสดงเจตจํานง หรือคํามั่น
สัญญาว่า จะปฏิบตั ิงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตั้งแต่
ป.ป.ช. ได้กําหนดให้ดําเนินการแล้ว และมีการ
เผยแพร่โดยออกประกาศ ติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์หน้าสํานักงาน, จัดทําหนังสือแจ้ง
ผู้นําชุมชน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ อบต.ฯ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561-ปัจจุบัน

1.มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง
2.มาตรการให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วมในการดําเนินการ

1.สํานักปลัด
2.กองคลัง
3.กองช่าง
4.กองสวัสดิการสังคม
5.กองการศึกษาฯ
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2.การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริต
ให้ชัดเจน เผยแพร่ติอ
สาธารณชน

2.อบต.ฯ ได้มอบหมายให้นางนิภาพร โนน
รุ่งเรือง ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ รับผิดชอบเรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
(Integrity and Transparency Assessment)
ซึ่งผู้รับผิดชอบได้บันทึกข้อความให้รับทราบผล
การดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริตประจําปี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ซึ่ง
ผ่านการตรวจรับรองตั้งแต่ปี 2561

1.สํานักปลัด
2.กองคลัง
3.กองช่าง
4.กองสวัสดิการสังคม
5.กองการศึกษาฯ
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ประเด็นที่เป็น
ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน
จากการประเมิน

แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

การกํากับติดตาม
รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล
ณ สิ้นปีงบประมาณ
ดําเนินการแล้ว
ยังไม่ดําเนินการ

และในปี งบประมาณ พ.ศ.2562 มีการ
ปรับปรุง ในระบบ e-plannacc มาอย่าง
ต่อเนื่อง ล่าสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มี
การปรับปรุงอีกครั้ง เพื่อรองรับการตรวจ
ประเมิน และได้รายงานในระบบ e-plannacc
ให้ชัดเจน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ อบต.ฯ เรียบร้อยแล้ว
3.กลุม่ องค์กรชุมชน
มีส่วนร่วมในการป้องกัน
การทุจริต

3. สําหรับในเรื่องของการให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ได้ดําเนินการ
มาโดยตลอด ในเรื่อง
3.1 กองสวัสดิการสังคม ได้กําหนดให้มีการ
โอนเงินเข้าบัญชี ผู้มคี วามพิการ ผูส้ ูงอายุ เด็ก
แรกเกิด แทนการออกจ่ายเงินในพื้นที่
3.2 สํานักปลัด ก่อนดําเนินกาจัดทํา
ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณแต่ละปี จะเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดประชาคมเสนอโครงการ
ต่างๆ จากข้อมูลข้างต้น จะพบว่า อบต.ฯ เปิด
โอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมอย่าง
ต่อเนื่อง เพียงแต่ไม่มีการเผยแพร่ให้รับทราบ
โดยทั่วถึง ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อบต.ฯ จะดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลการมีส่วน
ร่วมของประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ ให้ได้
รับทราบต่อไป

1.สํานักปลัด
2.กองคลัง
3.กองช่าง
4.กองสวัสดิการสังคม
5.กองการศึกษาฯ
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